
Ÿ 1 rolinho de espuma para  pintura (com cabo resistente)

  REF: LISTA DE MATERIAL - MATERNAL I  - 2020

Ÿ 1 pincel nº 20 grosso (série 815)

Ÿ 6 pacotes de algodão (de bolinha) 
Ÿ 5 vidros de tinta para tecido - 37 ml  
Ÿ 1 pacote de bexigas (24 unidades)
Ÿ 5 vidros de tinta acrílica brilhante – 37ml
Ÿ 1 sabonete líquido infantil (identicado com o nome)

Ÿ 1 esponja pequena para banho (macia dos dois lados e sem personagem)
Ÿ 1,5 metro de tecido “algodão cru”

Ÿ 1 metro de ta de cetim (largura 5 cm)

Ÿ 1 travesseiro pequeno com fronha (identicado com o nome)
Ÿ 2 rolos de durex colorido 

Trazer, diariamente, na mochila: fralda, troca de roupa, tênis, toalha de banho e escova para cabelo. 

Observações: Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então 
veriquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.

A Agenda 2020 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o ano.

Obs.: Reunião individual com professora e entrega de materiais individuais – Será agendada nessa data.

Ÿ 2 potinhos de massa de modelar (azul e amarelo)

Ÿ 1 embalagem de amaciante - 2 litros (vazia e higienizada)

Ÿ 1 anilina comestível

REUNIÃO DE PAIS  E PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

Ÿ 1 copinho com tampa (identicado com o nome)

Ÿ brinquedo de puxar (identicado com o nome)

Início das aulas: 29/1/2020, das 12h45 às 17h30.

Reunião de Pais: 15/1/2020, quarta-feira, às 16h15. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental. 

Ÿ 1 lata de leite em pó (vazia e higienizada)
Ÿ 1 camiseta na cor branca um número maior (identicada com o nome), para o Projeto de Leitura 

Ÿ pomada contra assaduras (identicada com o nome)

Período de adaptação: 22 e 23/1/2020, das 16h às 17h; 24 e 27/1, das 14h às 15h; 28/1, das 13h às 15h.

Ÿ 1 camiseta dois números maior (identicada com o nome), para atividades de pintura

Todos os materiais devem estar identicados com o nome e ano escolar da criança.

Ÿ 3 colas gliter 

Ÿ 1 baldinho para areia

MATERIAL ADQUIRIDO PELO COLÉGIO

O referido valor poderá ser pago em 2 vezes de R$ 85,50 (fevereiro e agosto de 2020) 
por meio de boleto bancário, com  vencimento  no 6º dia útil do mês corrente.

 Material rateado de uso individual. Custo: R$ 171,00.



Ÿ 1 pomada contra assaduras (identicada com o nome – para quem usa fralda)

Ÿ 1 estojo de canetinha hidrográca gigante  – 12 cores
Ÿ 1 metro de ta de cetim (largura 5 cm)

Ÿ 4 pacotes de algodão (tipo bolinha – para quem usa fralda) 

Ÿ 2 colas gliter 
Ÿ 1 pacote de bexigas (24 unidades)
Ÿ 1 anilina comestível

Ÿ 1 lixa nº 3 

Ÿ 1 esponja pequena (macia dos dois lados e sem personagem)

Ÿ 1 rolinho de espuma para pintura (com cabo resistente)

Ÿ 1 sabonete líquido infantil (identicado com o nome)

Ÿ 4 vidros de tinta acrílica brilhante – 37ml (azul, amarelo, vermelho e verde)

Ÿ 1 brinquedo de puxar
Ÿ 1 estojo de cola colorida

Ÿ 1 copinho com tampa (identicado com o nome)

Ÿ 4 potinhos de massa de modelar (azul, amarelo, verde e vermelho)

Ÿ 1 pincel nº 20 grosso (série 815)

Ÿ 1 baldinho para areia

REF: LISTA DE MATERIAL - MATERNAL II - 2020

Ÿ 1 camiseta dois números maior (identicada com o nome), para atividades de pintura

Ÿ 4 vidros de tinta para tecido - 37 ml  

Ÿ 1 camiseta branca um número maior (identicada com o nome), para o Projeto de Leitura

Ÿ 2 rolos de durex colorido

Ÿ 1 travesseiro pequeno com fronha (identicado com o nome).

 

Observações: Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então 
veriquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.

REUNIÃO DE PAIS  E PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

Obs.: Reunião individual com professora e entrega de materiais individuais – Será agendada nessa data.

A Agenda 2020 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o ano.

Início das aulas: 28/1/2020, das 12h45 às 17h30.

Reunião de Pais: 15/1/2020, quarta-feira, às 15h. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental. 

Trazer, diariamente, na mochila: fralda, troca de roupa, tênis, toalha de banho, escova para cabelo, um 
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil. 
Todos os materiais devem estar identicados com o nome e ano escolar da criança.

 

Período de adaptação: 21 e 22/1/2020, das 16h às 17h; 23 e 24/1, das 14h às 15h; 27/1 das 13h às 15h.

MATERIAL ADQUIRIDO PELO COLÉGIO
 Material rateado de uso individual. Custo: R$ 171,00.

O referido valor poderá ser pago em 2 vezes de R$ 85,50 (fevereiro e agosto de 2020) 
por meio de boleto bancário, com  vencimento  no 6º dia útil do mês corrente.



Ÿ 1 lixa nº 3
Ÿ 1 esponja pequena para banho (macia dos dois lados e sem personagem)

Ÿ 1 pincel nº 20 grosso (série 815)
Ÿ 1 avental para atividades de pintura (identicado com o nome) 

Ÿ 1 revista para recorte

Ÿ 1 rolo de durex colorido
Ÿ 1 estojo de pintura a dedo

REF: LISTA DE MATERIAL - MATERNAL III - 2020

Ÿ 1 caixa de gizão de cera (12 cores. Atenção: Não é o “Meu primeiro gizão”)                         
Ÿ 1 pacote de bexigas (12 unidades)

Ÿ 1 rolinho de espuma para pintura (com cabo resistente)

Ÿ 1 estojo de canetinhas hidrográcas gigante (12 cores)

Ÿ 1 caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores)
Ÿ 1 baldinho para areia
Ÿ 1 lápis preto triangular “jumbo” nº 2 (de escrever)
Ÿ 2 vidros de tinta para tecido - 37ml 

Ÿ 1 tinta relevo

A Agenda 2020 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o ano.

REUNIÃO DE PAIS E PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

Todos os materiais devem estar identicados com o nome e ano escolar da criança.

Ÿ 2 vidros de tinta acrílica – 37ml

Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma toalha de banho, uma garrafa para água 
(tipo squeeze), um porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil. 

Ÿ 1 pasta para folha tamanho A4 (com alça - maleta)

Período de adaptação: 16/1/2020, das 13h30 às 14h30.

Ÿ 1 tesoura acrílica sem corte (identicada com o nome) 

     Obs.: Os materiais didático-pedagógicos do aluno deverão ser entregues nessa ocasião.
Reunião de Pais: 15/1/2020, quarta-feira, às 13h30. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental. 

Início das aulas: 20/1/2020, das 12h45 às 17h30.

Ÿ 4 potinhos de massa de modelar (azul, verde, vermelho e amarelo)

Ÿ 2 colas gliter 

Ÿ 1 camiseta branca um número maior (identicada com o nome) para o Projeto de Leitura

Observações: Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então 
veriquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.

Investimento total dos materiais didáticos: R$ 230,00 (ano)

O referido valor poderá ser pago em 2 vezes de R$ 115,00 (fevereiro e agosto de 2020) 

por meio de boleto bancário, com  vencimento  no 6º dia útil do mês corrente.

Custo: R$ 96,00 +  Material rateado de uso individual. Custo: R$ 134,00.
 Coleção Prosinha - Editora Saraiva (volume 1, 2 ou 3 - conforme a faixa etária)

MATERIAL ADQUIRIDO PELO COLÉGIO



O referido valor poderá ser pago em 2 vezes de R$ 115,00 (fevereiro e agosto de 2020) 

por meio de boleto bancário, com  vencimento  no 6º dia útil do mês corrente.

 Coleção Prosinha - Editora Saraiva (volume 1, 2 ou 3 - conforme a faixa etária)

Investimento total dos materiais didáticos: R$ 230,00 (ano)

MATERIAL ADQUIRIDO PELO COLÉGIO

Custo: R$ 96,00 +  Material rateado de uso individual. Custo: R$ 134,00.

REF: LISTA DE MATERIAL  - INFANTIL I - 2020

Ÿ 1 avental para atividades de pintura (identicado com o nome) 

Ÿ 1 camiseta branca um número maior (identicada com o nome) para o Projeto de Leitura

Ÿ 1 pincel nº 16 (série 815)

Ÿ 1 estojo de pintura a dedo

Ÿ 1 estojo de duas divisórias com zíper

Observações: Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, então 
veriquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.
Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma garrafa para água (tipo squeeze), um 
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil. 
Todos os materiais devem estar identicados com o nome e ano escolar da criança.
A Agenda 2020 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o 
ano.

REUNIÃO DE PAIS  E PERÍODO DE ADAPTAÇÃO

Ÿ 1 estojo de canetinhas hidrográcas gigante (12 cores)

Ÿ 1 cola gliter

Ÿ 1 tubo de cola de 90g

Ÿ 1 apontador com lixeira, para lápis grosso - jumbo

Ÿ 4 potinhos de massa de modelar (azul, verde, vermelho e amarelo)
Ÿ 1 borracha com proteção

Ÿ 1 tesoura sem ponta (pequena)

Ÿ 2 lápis preto triangular “jumbo” nº 2 (de escrever)

Ÿ 1 caixa de gizão de cera (12 cores)    
Ÿ 1 estojo de aquarela

Ÿ 1 vidro de tinta para tecido - 37ml 

Ÿ 1 tesoura acrílica sem corte (identicada com o nome) 

Ÿ 1 esponja

Ÿ 1 tinta relevo

Ÿ 1 caixa de lápis de cor gigante triangular – jumbo (12 cores)                  

Ÿ 1 revista para recorte

Ÿ 1 vidro de tinta acrílica – 37ml 

Ÿ 1 baldinho para areia

Ÿ 1 pasta para folha tamanho A4 (com alça - maleta)

Reunião de Pais: 14/1/2020, terça-feira, às 16h15. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental. 
     Obs.: Os materiais didático-pedagógicos do aluno deverão ser entregues nessa ocasião.

Período de adaptação: 16/1/2020, das 13h30 às 14h30.

Início das aulas: 20/1/2020, das 12h45 às 17h30.



Ÿ 1 cola gliter

Ÿ 1 caixa de cola colorida

Ÿ 1 tubo de cola 90g

Ÿ 1 caixa de lápis de cor gigante triangular (12 cores)

Ÿ 1 cola grande em bastão 

Ÿ 1 revista para recorte

Ÿ 1 vidro de tinta acrílica – 37ml     

Ÿ 1 vidro de tinta para tecido – 37ml

REF: LISTA DE MATERIAL - INFANTIL II - 2020

Ÿ 1 tesoura sem ponta (de bom corte)
Ÿ 1 camiseta branca um número maior (identicada com o nome) para o Projeto de Leitura

Ÿ 1 apontador com depósito, compatíveis com o lápis

Ÿ 1 estojo com zíper (com três divisórias)
Ÿ 1 estojo de aquarela

Ÿ 1 lixa

Ÿ 1 pincel nº 12 (série 456)                         
Ÿ 2 potes de 500gr de massa de modelar

Ÿ 1 caixa de pintura a dedo

Ÿ 3 lápis preto triangular “jumbo” nº 2 (de escrever)

Ÿ 1 estojo de canetinhas hidrográcas grossas “jumbo” (12 cores)

Ÿ 1 avental para atividades de pintura

Ÿ 1 baldinho para areia

Ÿ 1 pasta c/ elástico (na)

Ÿ 1 borracha branca com proteção  

Período de adaptação: 16/1/2020, das 14h45 às 15h45.

Observações: Os materiais, tintas e massas de modelar serão utilizados durante todo o ano letivo, 
então veriquem as datas de validade dos mesmos antes da aquisição.

REUNIÃO DE PAIS E PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

     Obs.: Os materiais didático-pedagógicos do aluno deverão ser entregues nessa ocasião.

Início das aulas: 20/1/2020, das 12h45 às 17h30.

Trazer, diariamente, na mochila: um uniforme completo, uma garrafa para água (tipo squeeze), um 
porta escova de dente com uma escova de dente e um tubo de creme dental infantil. 
Todos os materiais devem estar identicados com o nome e ano escolar da criança.
A Agenda 2020 será oferecida pela Rede Filhas de Jesus e deverá ser utilizada pelo aluno, durante o 
ano.

Reunião de Pais: 14/1/2020, terça-feira, às 15h. Entrada pelo portão do Ensino Fundamental. 

O referido valor poderá ser pago em 2 vezes de R$ 115,00 (fevereiro e agosto de 2020) 

por meio de boleto bancário, com  vencimento  no 6º dia útil do mês corrente.

Investimento total dos materiais didáticos: R$ 230,00 (ano)

 Coleção Prosinha - Editora Saraiva (volume 1, 2 ou 3 - conforme a faixa etária)
Custo: R$ 96,00 +  Material rateado de uso individual. Custo: R$ 134,00.

MATERIAL ADQUIRIDO PELO COLÉGIO
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